BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

Tárgv: válasz előzetes írásbeli kérdésre
Tisztelt Hölgyem!
Köszönettel megkaptam a Kiss József utca 9. szám környékén tapasztalható állapotokkal
kapcsolatos levelét, amellyel összefüggésben engedje meg, hogy az alábbiakról
táj ékoztassam.
A kereskedelmi üzletekhez kapcsolódó jogsértések tekintetében a jegyző a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint
járhat el, azokban az esetekben, ha a szabályszegő magatartás büntetőjogi, szabálysértési,
vagy más jogszabály hatálya alá nem tartozik.
Ezen Rendeletben szabályozottak értelmében az üzlet üzemeltetőjének az előírt
kötelezettségeket be kell tartania, ellenkező esetben a szabályszegés mértékétől és
visszafordíthatóságától függően közigazgatási figyelmeztetéssel, vagy — természetes
személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő — közigazgatási
bírsággal sújthatóak. Ezén túlmenően helyszini bírság is kiszabható, melyre a— Budapest
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály közterület-felügyelője
jogosult. Ilyen szabályszegések pl.:
• az egység nyitvatartási ideje alatt — a bejárat fél méteres körzetében — nem helyez el
kisméretű, maximum 50 literes hulladékgyűjtő edényt, vagy annak kiürítéséről nem
gondoskodik, vagy az egység homlokzati vonalától az úttestig terjedő közterületi részt
folyamatosan nem tartja tisztán, az eladott termékkel egyidejűleg átadott, a
tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható csomagoló anyagot, egyéb eszközt az üzlet
megközelítését szolgáló bejárattól 25 méteres távolságon belül folyamatosan nem gyűjti
vissza,
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• a szeszes italt is forgalmazó üzlet üzemeltetője, alkalmazottja nem gondoskodik art-61,
hogy nyitvatartási időben az üzlet, vagy a vendéglátóhely bármely bejáratától, vagy
portáljától számított 5 méteres közterületi szakaszon szeszes italt ne fogyasszanak,
• az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 28/2017. (VI.15.) önkormányzati
rendeletben (továbbiakban: Or.) meghatározott, a szeszesitalt is forgalmazó üzletek
éjszakai nyitvatartási idejére vonatkozó korlátozást nem tartja be, azaz — a vendéglátó
egységek kivételével —22.00 és 06.00 óra között szeszes italt árusít.
Az Ör.-ben foglaltak szerint, ha az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével
összefüggésben a fenti Rendeletben előírt szabályok megsértése miatt helyszíni, vagy
közigazgatási bírság kiszabására került sor, abban az esetben az üzlet — amennyiben
rendelkezett ilyen engedéllyel — éjszakai nyitvatartási engedélyét a jegyző visszavonja, azaz
az üzletnek 22.00 ára és 06.00 óra között zárva kell tartania.
Amennyiben a fenti előírásokat az üzlet üzemeltetője nem szegi meg, (tehát a
szabályozásban foglaltaknak eleget tesz) akkor ezen szabályozás alapján nem
szankciönálható.
Egyéb jogsértő magatartást, amely a büntetőjogi, szabálysértési, vagy más jogszabályok alá
tartoznak, azokat aszerint kell elbírálni, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságoknak kell abban eljárni. Ilyen eset lehet pl. az üzlet bármely bejáratától, vagy
portáljától számított 5 méteren túli közterületi szakaszon történő szeszesital fogyasztás,
melyben mind a rendőrség, mind a közterület-felügyelet jogosult eljárni, de ilyen esetben a
jegyző nem rendelkezik hatáskörrel.
A Közterület-felügyeleti Ügyosztály és a Hatósági Ügyosztály által végrehajtott
ellenőrzések során nem került sor olyan jogsértés feltárására, amely alapján az üzlet
működésének korlátozása jogszerű lenne. Bejelentések alapján a közterület-felügylet az
elmúlt időszakban négy alkalommal tell-- szabálysértési feljelentést közterületen történő
szeszesital fogyasztás miatt, melyek a Rendeletben meghatározott 5 méteres védett körzeten
túl kerültek elkövetésre, így az üzlet működtetőjét eljárás alá vonni nem tudták.
Ebben az esetben a közterületen történő szeszesital fogyasztása, valamint a közterületen lévő
személyek — az ott lakók nyugalmát — zavaró viselkedése alkalmas lehet valamilyen más, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény XXIV. fejezetében nevesített közrend elleni szabálysértés
tényállásának megvalósítására. Ilyen ügyben bejelentés tehető a 112-es, vagy 107-es
segélyhívó telefonszámon, valamint — az elkövető személyének ismeretében — szabálysértési
eljárás lefolytatása kezdeményezhető a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságnál (1083
Budapest, Víg utca 36.).
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A hatóságok munkájának segítése érdekében a lakók nyugalmát zavaró viselkedés észlelése
esetén hívhatóak a már fentebb említett elérhetőségek, vagy a Józsefvárosi Közterületfelügyelet a nap 24 órájában, ingyenesen hívható 06-80/204-618-as zöld száma, mely
hívások azonnali intézkedést vonnak maguk után.
Amennyiben az üzlet működését biztosító helyiség a társasház tulajdona, abban az esetben a
társasház a bérleti szerződés felmondásával szűntetheti meg az üzlet működését, és így a
problémakör is megoldódik.

Budapest, 2020. szeptember
Tisztele
Pikó András
polgemester
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